
 

 

 

 

 
 

São Paulo, 18 de janeiro de 2021. 
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Ao Sr. João Dória 
Exmo. Governador do Estado de São Paulo 

C/c: Sr. João Camilo Pires de Campos 
Exmo. Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de SP 

 
Senhor Governador,  

Senhor Secretário, 
 

 

 

 

 

No dia 16 de janeiro desse ano chegou ao meu 

gabinete a seguinte notícia, depois confirmada pela Folha Santista1: 

 

Polícia executa meninos 
nadando na Vila Telma com 

tiros de fuzil; veja vídeos 
 
Ação teria sido em retaliação a morte de PM cujo corpo foi 
encontrado neste sábado (16) 

 
Por Redação -16/01/2021 16:48 

 
Policiais em cima de casas em Santos na ação que 

resultou na morte de 4 meninos  
(Foto Reprodução) 
 

 
1 https://folhasantista.com.br/baixadasantista/santos/policia-executa-meninos-nadando-na-vila-telma-
com-tiros-de-fuzil-veja-videos/ 



 

 

 

 

 
 

Policiais militares executaram, com tiros de fuzil, 
quatro rapazes que nadavam em um bairro de 
Santos. Os quatro mortos seriam menores de 

idade, de acordo com a denúncia recebida pela 
Folha Santista. 
 

A ação aconteceu no bairro Vila Telma, na divisa 
entre São Vicente e Santos, e foi filmada. Um dos 

vídeos mostra os PMs em cima de telhados dando 
tiros. Outros dois mostram barcos e é possível 

ouvir tiros. A Folha Santista teve acesso aos 
vídeos (veja mais abaixo). 
 

 Os meninos teriam tentado fugir dos tiros em um 
barco, no mangue no mangue entre Jardim São 

Manoel e Vila Telma, mas foram perseguidos 
pelos PMs, também de barco. Os relatos recebidos 

pela Folha Santista dão conta de que dois deles 
foram assassinados no barco e os outros dois 
mergulharam e, quando voltaram à superfície, 

tomaram os tiros na água. Os corpos foram 
deixados boiando. 

 
Retaliação 

 
Os assassinatos teriam ocorrido como 
retaliação após a morte de um soldado da 

Polícia Militar, cujo corpo foi encontrado 
neste sábado (16). policial militar. Bruno de 
Oliveira Gibertoni, 30 anos, saiu de casa na noite 
de terça-feira (12) para ver um jogo de futebol e, 

desde a 1h de quarta-feira (13), estava 
desaparecido.  
 

Morador de Praia Grande, ele tinha ido assistir a 
partida em São Vicente com amigos e primos. Foi 

visto pela última vez com vida entrando em seu 
carro para ir embora, à 1h de quarta-feira. 

 
O corpo de Gibertoni foi encontrado em uma área 
de mangue em Cubatão, num local que, segundo o 

portal G1, é usado como cemitério clandestino de 
uma facção criminosa. Ele estaria enterrado em 

uma cova rasa, com as mãos amarradas e 
marcas de tiros. 

 



 

 

 

 

 
 

(Grifei) 

 

Os fatos também foram divulgados pelo portal da 

Revista Fórum2 

 

Polícia executa meninos nadando 

em bairro de Santos com tiros de 

fuzil; veja vídeos 
Ação teria sido em retaliação a morte de PM cujo corpo foi 
encontrado neste sábado (16) 
Por Redação 

 16 jan 2021 - 16:25 

Policiais militares executaram, com tiros de fuzil, quatro 

rapazes que nadavam em um bairro de Santos, litoral 

paulista. Os quatro mortos seriam menores de idade, de 

acordo com a denúncia recebida pela Fórum. 

A ação aconteceu no bairro Vila Telma, na divisa entre São 

Vicente e Santos, e foi filmada. Um dos vídeos mostra os 

PMs em cima de telhados dando tiros. Outros dois mostram 

barcos e é possível ouvir tiros. A Fórum teve acesso aos 

vídeos (veja mais abaixo). 

  

 Os meninos teriam tentado fugir dos tiros em um barco, em 

um mangue, mas foram perseguidos pelos PMs, também em 

um barco. Os relatos recebidos pela Fórum dão conta de 

que dois deles foram assassinados no barco e os outros dois 

mergulharam e, quando voltaram à superfície, tomaram os 

tiros na água. Os corpos foram deixados boiando. 

Retaliação 

Os assassinatos teriam ocorrido como retaliação após a 

morte de um soldado da Polícia Militar, cujo corpo foi 

encontrado neste sábado (16). policial militar. Bruno de 

Oliveira Gibertoni, 30 anos, saiu de casa na noite de terça-

feira (12) para ver um jogo de futebol e, desde a 1h de 

quarta-feira (13), estava desaparecido. Morador de Praia 

Grande, no litoral paulista, ele tinha ido assistir a partida em 

São Vicente com amigos e primos. Foi visto pela última vez 

 
2 https://revistaforum.com.br/noticias/policia-executa-meninos-nadando-em-bairro-de-santos-com-
tiros-de-fuzil-veja-videos/ 

https://revistaforum.com.br/author/redacao/


 

 

 

 

 
 

com vida entrando em seu carro para ir embora, à 1h de 

quarta-feira. 

 

Considerando que a função da Polícia é, 

sobretudo, proteger os cidadãos e cidadãs indepentemente de classe 

social, cor ou bairro em que mora, inceitável e criminoso que a 

instituição Polícia Militar do Estado do Estado de São Paulo possa ser 

desonrada com a conduta de servidores públicos que, ao agirem assim e 

caso confirmado esses fatos, passam a ser criminosos. 

Os fatos relatados pela matéria são graves e 

exigem uma rápida e pronta reação do Estado no sentido de 

publicamente responder e explicar à população o que lá ocorreu e 

responsabilizar os agente públicos envolvidos. 

 

Atenciosamente, 

 
 
   

ALEXANDRE PADILHA 
Deputado Federal 

PT/SP 
 

  


